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TRABALHADORES DEBATEM PROPOSTAS PARA REVIGORAR
INDÚSTRIA E IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO NACIONAL

R

Lideranças da construção participaram
ativamente do Seminário do Ramo,  que
reuniu ainda dirigentes da alimentação,
energia, metalurgia, químico e vestuário

A Conticom/CUT realizará seu 8º Con-
gresso de 21 a 24 de agosto, em João
Pessoa, na Paraíba, em meio à intensa
luta contra o retrocesso neoliberal impos-
to pelo governo golpista, com a retirada
de direitos, crescente alta do custo de
vida e brutal arrocho salarial. Mais do que
nunca, ter uma entidade nacional para co-
ordenar as ações da categoria é impres-
cindível para barrar os violentos ataques
das forças do capital e avançar.

AÇÃO COLETIVA - No Congresso, va-
mos avaliar a situação dos trabalhadores

do Ramo, fazer um balanço político e
organizativo, debater o plano de ação e
eleger a nova diretoria da entidade.

ATENÇÃO - Para que possam parti-
cipar, todos os sindicatos devem atuali-
zar os dados cadastrais e regularizar
seus débitos. Estar quites com a CUT é
fundamental, pois é uma deliberação
estatutária. Portanto, solicitamos a todos
os sindicatos que ainda se encontram em
atraso que entrem em contato imediata-
mente com a nossa Central para negoci-
ar a sua dívida

PARTICIPE DO 8º CONGRESSO DA CONTICOM

Presidente da Conticom, Claudinho responsabilizou governo Temer por devastação industrial e desemprego

ealizado nos dias 13 e 14 de ju-
nho, o Seminário “Desafios da In-
dústria no Brasil  e os Trabalhado-

res e Trabalhadoras” reuniu importantes
lideranças do Ramo da construção de todo
o país, dirigentes da alimentação, energia,
metalurgia, químico e vestuário, além de
renomados economistas e especialistas.

Para a coordenadora do Macrossetor
da Indústria da CUT e presidente da Confe-
deração do Vestuário, Cida Trajano, o Se-
minário fortaleceu o debate em torno de
políticas públicas e governamentais para
o fomento da indústria brasileira, ponto ele-
mentar para o desenvolvimento com gera-
ção de empregos de qualidade e distribui-
ção de renda para a classe trabalhadora.

RESPOSTA - Na avaliação do presi-
dente da Conticom, Claudio da Silva Go-
mes, é preciso construir um sindicalismo
que responda às enormes adversidades
deste projeto de desindustrialização, pois
o grande capital quer as entidades frágeis,
“como borboletas no momento da tempes-
tade”. “Nossa resposta deve ser forte, com
uma união ainda maior. Faremos pressão
com soluções criativas e inovadoras, que
coloquem sempre a defesa do emprego,
dos direitos e dos salários dos trabalha-
dores em primeiro lugar”, frisou Claudinho.

Também representaram os operários da
construção no evento os dirigentes Paulo
Marcelo de Lima (PB); Aline Ferle (MS);
Vilmar Osovsky (SC); Luiz Queiroz, Jose-
mar Bernardes, Carlos Alberto Tenori, Val-
demar Oliveira, Aloisio Costa, Aparecido
Menezes, Talel Soleman, José Carlos Car-
doso, Luiz Albano da Silva, Claudio Olivei-
ra dos Santos, Marcelo Ferreira, Rivail Nu-
nes de Arruda e Antonio José de Jesus (SP).

Organizado pelo Instituto Trabalho,
Indústria e Desenvolvimento (TID
Brasil) e Macrossetor da Indústria da
CUT, o Seminário contou com o
apoio da Fundação Perseu Abramo
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LAVA JATO DERRUBA DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Estudo da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, aponta 14 trimestres de resultados negativos

A

O Ministério Público do Trabalho (MPT)
assinou na última segunda-feira (18), em
São Paulo, Termo de Compromisso com
33 empresas cimenteiras para reduzir o
peso dos sacos de cimento produzidos e
comercializados no país.

PROIBIÇÃO - Pelo acordo, as empre-
sas se comprometem a reduzir para 25
kg as embalagens de cimento. Hoje, a in-
dústria trabalha com sacos de 50 kg. O
prazo para os fabricantes começarem a
produzir sacos com metade do peso é até
31 de dezembro deste ano. No entanto,
só é a partir de 1º de janeiro de 2029 que
estará totalmente proibida a comercializa-
ção dos sacos de 50 quilos.

CLAUDINHO - O presidente da Conti-
com, Cláudio da Silva Gomes, avalia que
“é uma importante mudança, mesmo que
tardia”. “Infelizmente, um trabalhador jo-
vem iniciando na categoria como servente

em dez anos já terá comprometido sua
coluna. Se fosse para reduzir o tamanho
da embalagem e manter o preço maior, a
indústria resolveria isso em meses”, ironi-
za o dirigente.

Já o procurador-geral do MPT, Ronaldo
Fleury, lembrou que nos últimos seis anos,
os gastos da Previdência Social, somente
com afastamentos de trabalhadores por
motivo de acidentes de trabalho, foram de
mais de R$ 28 bilhões. Além disso, ressal-
tou, “as empresas também perdem com o
absenteísmo de seus empregados”.

LEGISLAÇÃO - A Constituição esta-
belece que é direito dos trabalhadores a
redução dos riscos inerentes ao trabalho.

INDÚSTRIAS TERÃO DE REDUZIR PELA METADE O PESO DO SACO DE CIMENTO
Para Conticom, apesar de ser
boa para a saúde do operário,
prazo de 10 anos para redução
para 25 kg é longo demais

A Convenção nº 127 da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), ratificada
pelo Brasil, estabelece que "o transporte
manual, por um trabalhador de cargas cujo
peso seria suscetível de comprometer sua
saúde ou sua segurança não deverá ser
exigido nem admitido". A CLT, no entanto,
permite um limite máximo de 60 kg para o
peso que um trabalhador pode levantar in-
dividualmente. Para o MPT, este parâme-
tro está defasado, principalmente em re-
lação à Constituição e as normas e valo-
res de referência internacionais.

MAIS PENALIZADOS - Os trabalha-
dores mais atingidos pelo excesso de peso
das embalagens de cimento, hoje, no Bra-
sil, são os que trabalham em obras e dis-
tribuidoras de material de construção.

DOENÇAS - O saco de 50 kg produz
elevados índices de faltas ao trabalho e
uma série de doenças, como hérnias de
disco, lesões em articulações do joelho e
cotovelo, e outras patologias como osteo-
musculares (desgaste de tendões, mús-
culos, nervos e ligamentos) e muscoesque-
léticas (doenças musculares e ósseas).

operação "lava jato" derrubou o de-
sempenho da construção civil no
Brasil e agora atrapalha a recupe-

ração do setor. A conclusão faz parte de
estudo da Instituição Fiscal Independente
(IFI), do Senado, publicado no dia 11 de
junho. Segundo a pesquisa, desde o iní-
cio de 2014, quando começaram as fases
mais ostensivas da operação, a indústria
da construção civil apresentou 14 trimes-
tres de resultados negativos, com impac-
to negativo de 0,9% por trimestre.

“FATOR LIMITANTE” - O estudo ana-
lisa que, mesmo depois da recessão eco-
nômica de 2015-2016, o desempenho da
construção civil permanece como "fator li-
mitante" à recuperação do PIB da indús-
tria e da atividade econômica do setor. O
leve crescimento visto no primeiro trimes-
tre deste ano deve-se à indústria de trans-
formação, diz o IFI.

MUDANÇA DE RUMOS - De acordo
com o levantamento, a "lava jato" come-
çou a mudar os rumos da construção civil
quando foi descoberto que grandes cons-
trutoras subornaram diretores de estatais
para superfaturar contratos. A partir de

então, segundo o estudo, houve uma que-
da nos investimentos públicos em obras,
os bancos dificultaram o crédito e conse-
quentemente a receita dessas empresas
também diminuiu. Como elas têm grande
participação no setor, a crise alcançou a
construção civil como um todo.

PARA BAIXO - O resultado já era es-
perado. De acordo com a última edição
da Pesquisa da Indústria da Construção
Civil (Paic), do IBGE, divulgada em junho
de 2017, o setor de infraestrutura foi quem
puxou para baixo o desempenho da cons-
trução civil em 2014 e 2015.

Segundo o estudo, depois de recuar

9,6% em 2014, primeiro ano da "lava jato",
a geração de riqueza da construção civil
caiu mais 7,8% um ano depois. Uma que-
da de R$ 14,6 bilhões em um ano, resul-
tando num PIB de R$ 172,6 bilhões.

REDUÇÃO - O resultado foi resultado
da queda do PIB do setor de infraestrutu-
ra, que envolve a construção de barragens,
rodovias, portos, aeroportos e substações
de energia, entre outros. “As obras de in-
fraestrutura são influenciadas pelos de-
sembolsos do BNDES, que reduziram
nominalmente 20%, passando de R$ 69
bilhões, em 2014, para R$ 54,9 bi em
2015”, afirmou a pesquisa.

“Os números deste estudo eram, in-
felizmente, esperados. Houve uma para-
lisação total do setor com este projeto
do Moro, da ‘lava jato’. São dados que
comprovam que o Brasil foi dizimado”,
declarou o vice-presidente da Conticom,
Luiz de Queiroz (Luizinho).

Diante da devastação do impacto, ava-

lia o dirigente, o mais lógico teria sido
fazer um acordo de leniência que punis-
se a pessoa física, mas preservasse a
jurídica, mantendo os empregos. “Foram
medidas que penalizaram a indústria na-
cional e causaram um prejuízo muito
grande, particularmente para o setor da
construção e montagem”, acrescentou.

LUIZINHO:  “INFELIZMENTE, COM A PARALISAÇÃO TOTAL DO SETOR PELO
PROJETO DO MORO, OS NÚMEROS NEGATIVOS ERAM ESPERADOS”


